
Protokoll från ordinarie månadsmöte i MCHK Östergyllen 2014-04-10 

 Närvarande: 57 st. 

 

§1  Mötets öppnande 

Ordföranden Johan Helmer hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Godkännande av föredragningslistan 

Mötet godkände den sedvanliga föredragningslistan. 

 

§3 Val av protokollsjusterare 

Håkan Johansson, Linghem, utsågs att justera dagens protokoll. 

 

§4 Föregående mötes protokoll 

Sekreteraren redogjorde i korthet för innehållet i det justerade protokollet från föregående 

månadsmöte, den 13 mars, som sedan lades till handlingarna. 

 

§5 Eventuella förstagångsgäster 

Inga förstagångsgäster anmälde sig. 

 

§6 Inval av nya medlemmar 

Ove Hägerstrand, G:a Stockholmsvägen 35, 616 33 Åby, valdes in som ny medlem. 

 

§7 Kassarapport 

Kassören redogjorde för behållningen på klubbens olika konton. Ekonomin är alltjämt 

stabil. 

 

§8 Övriga rapporter 

Ordföranden gjorde en summarisk genomgång av dels det sommar- och höstprogram som 

nu delades ut, dels några nytillkomna punkter.   

 

Bland de aktiviteter och besöksmål han nämnde var: 

- utställningen vid Vilbergens Centrum den 26 april kl. 09.00- 14.00 

- åkutflykten den 1 maj och träff därefter vid NVBK:s klubbstuga 

- marknad i Sturefors den 1 maj 

- Gökottan i Duvhult den 17 maj (kl. 08.00) 

- Kanalrallyt den 31 maj (OBS) 

- Kolmårdsrundan den 28 juni 

- att upptaktsträffen efter sommaren blir i motorgårdens lokaler på Kråkvilan 

- att det blir backtävlingar i Björnsnäsbacken söndagen den 14 september 

- ett motormuseum i Törnevik 



- ett bilmuseum i Kisa (öppet endast fredagar) 

 

§9 Övriga frågor 

Rolf Johansson gör under säsongen nyhetsutskick per e-mail till de som så önskar. 

Kontaktadressen finns på baksidan av sommar- och höstprogrammet. 

 

Olof Laneborg bad dem som hade möjlighet att anmäla sig till honom som funktionärer till 

framför allt Kanalrallyt, men även marknaden den 5 juli. 

 

Hans Roland Johnsson meddelade att ytterligare överskottsmaterial i klubbens skåp nu 

finns till salu, t.ex. jubileumsglas från tidigare jubileum, s.k. balaclavor etc. samt att man 

avser att beställa ett antal nya kepsar i den takt de efterfrågas. Hittills har 22 personer 

anmält intresse av en ny keps med klubbens logotype. Han mottar gärna fler 

intresseanmälningar! 

 

§10 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därmed mötet avslutat, varefter 

Hans Roland visade fortsättningen på videofilmen "Hjulens hjältar", vars inledning visades 

vid förra mötet.   

 

Vid protokollet  justeras 

 

 

Lars Hjälmberg  Johan Helmer Håkan Johansson 

sekreterare   ordförande  justeringsman 

 

 

 

 

 


